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Борбата с восъчните молци води своето начало 
още от появата на разборното пчеларство, т.е. 
от момента в който се е наложило съхраняване 
на пити извън обсега на пчелите от 
семейството им. При съвременното пчеларство 
този проблем е изключително актуален и е 
неотменимо условие за ефективността на 
производството като цяло. Това е така заради 
големите вреди, които молците могат да 
нанесат на питите и на восъчните суровини. 
Според Walicki (1981), загубите за Полша са 
съставлявали минимум 20% от получавания от 
пчелите восък. Восъчните молци се срещат 
навсякъде, където се отглеждат пчели, 
складови помещения за съхраняват восъчни 
основи и восъчни суровини.  
В литературата са описани четири вида 
восъчни молци (Неделчев Н., Генчев И. 
1991), а Colter D. (1994) посочва шест вида. Те 
се отнасят към разред Пеперуди (Lepidoptera). 
Вреда за пчеларството нанасят големият 
(Galleria melonella L.) и малкият восъчeн 
молeц (Achroea grisella F.) , по McKillup, 
Brown (1991). Само в години на масово 
намножаване е опасен и плодовият молец- 
Vitula endmonds. Възрастните форми 
(пеперудите) не притежават устен апарат и 
сами по себе си не са вредители. Те обаче 
снасят голямо количество яйца - до 1500 бр. за 
големия и до 250 бр. за малкия. След 8-10 дена 
от тях се излюпват ларви, които преминават 
през 8 до 10 стадия за големия и до 13 за 
малкия. През този период те усилено се 
хранят, като проявяват почти уникалната си 
способност да използват восъка като енергиен 
източник. Азота необходим за строежа на 
тялото им, си осигуряват от обвивките на 
пчелните какавиди, от техните екскременти и 
от цветния прашец в капачетата на килийките. 
Това е и причината молците да предпочитатат 
старите пити. Пълният им цикъл на развитие, 
при оптимални условия е 47 дена, т.е. за една 
година восъчните молци могат да отглеждат 
три поколения. При по-ниски температури 

цикъла на развитие се удължава, като под 10°С 
напълно спира. Температура под минус 10°С и 
над 44°С е смъртоносна за всички форми, 
(Гробов, Лихотин, 1989; Chmielewski, 
Pohorecka, 1991). 
Молецът прониква в кошера най-вече през 
нощта, през долния вход, като снася яйцата си 
в недостъпни за пчелите места. 
Начините за предпазване на пчелните пити и 
восъчните суровини включват мероприятия за 
недопускане на молците при тях- общи 
профилактични мерки както и средства, и 
методи за тяхното унищожаване.  
А. ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ 
Към профилактични мерки за предпазване от 
восъчния молец могат да се очертаят няколко 
насоки: 
(1) предпазване от проникването на 
пеперудите на молеца при складираните 
пити и вощина. Това се постига, като за 
складове на питите се избират добре 
затворени, хладни помещения, а самите пити 
се поставят в плътно затварящи се обеми. 
Могат да се използват празни магазини или 
корпуси заредени с пити, а самите те се 
нареждат плътно един над друг, като отдолу и 
отгоре трябва да са плътно затворени. При по-
малки пчелини е възможно да се съхраняват 
пити и в плътно затворени полиетиленови 
чували, но те задължително трябва да са на не-
достъпно за мишките място. Наложително е да 
се внимава пеперуди на молците да не 
попаднат в съхраняващите обеми при 
зареждането на питите, (Столбов, 1996). 
(2) контрол за поява на молецови пеперуди 
и ларви в складовите помещения. 
Възможността от инвазия при зареждане и 
манипулации в складовите помещения е 
голяма, и трудно установима в момента на 
работата. Затова се препоръчват и 
допълнително, и 
(3) създаване на неблагоприятни условия за 
преживяване на възрастните форми. 
Ангеловски (1994) счита, че това може да се 
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постигне чрез осигуряване на въздушно 
течение при съхраняваните пити. Това се 
постига чрез образуване на високи колоди от 
корпуси, които са повдигнати на около 20-
30см от земята и надеждно затворени в долния 
и горен край с мрежа. По-късно Эгошин 
(1998) опитно потвърждава високата 
ефективност на този метод за борбата му 
срещу восъчния молец. 
Като профилактична мярка от тази група може 
да се причислят и т.нар. (4) репеленти, 
(посочени подробно по-долу, в раздел 
"Химически средсва за борба"). 
Профилактиката, когато за съхраняване на 
питите се използват функциониращи кошери, 
включва задължението, да не се оставят за 
съхранение на пити в слаби семейства, 
особено в горещите месеци на лятото. 
Б. УНИЩОЖАВАНЕ НА МОЛЦИТЕ 
Мерките за борба с вече инвазирани с молец 
восъчни суровини и пчелни пити, може да се 
причислят към няколко групи, според 
използвания летален фактор: механични, 
физични, химични и биологични. 
І. МЕХАНИЧНИ 
Mangum, (1989) описва няколко древни 
методи за механично унищожение на 
възрастните форми чрез (1) капани за 
молецови пеперуди . Първият модел се състои 
в поставянето през нощта около кошерите в 
пчелина на широки съдове, с налята в тях 
подсладена вода, в която е добавено по 150 ml 
оцет на 500 ml захарен сироп. 
Вторият описан от същият автор метод е 
специален капан, получил патент през 1883г. 
Принципно той се състои от две направляващи 
планки, разположени под широк ъгъл на 
предната стена на кошера. Молцовите 
пеперуди влитат през горната широка част, а 
през долната тясна, попадат в т.нар. сборник, 
от където се изваждат и унищожават. 
Споменатият автор представя и капан в самите 
кошери, описан за първи път през 1850г. Той 
представлява коническо дъно, което замества 
традиционното и е съставено от две половини. 
В най-долната му част е поставен малък шнек, 
който се привежда в движение от пропелер 
(перка), монтирана на стойка до кошера. Така 
търсещите уединение в кошера пеперуди, 
попадат в шнека, където биват унищожавани и 
изхвърляни, своего рода, автоматично. 
Устройство на капан в по-ново време 
представя Хупавы, (1985). Той се състои от 
литрови бутилки, с поставена в тях хлебна 
мая. Капаните бивали разполагани на 
покривите на кошерите и в складовите 
помещения. Мирисът на маята се оказал много 

атрактивен за пеперудите на молеца и за 24 ч. 
в бутилките попадали между 24 и 70 бр. от 
тях. 
Към механичните способи за борба биват 
причислявани и (2) обрязването на засегнати 
участъци на питите. 
ІІ.ФИЗИЧНИ МЕТОДИ 
При физичните методи за борба с восъчния 
молец се използват различни физични фактори 
като висока и ниска температура, 
електрическо поле, различни видове лъчения, 
ултразвук и др. 
1. Температурен фактор. Използва се 
леталните параметри на температурата върху 
развитието на восъчния молец. Редица автори 
като Walisku, (1981); Черкасова, Мащенко 
(1981); Iarosz и Glinski, (1992); Colter, (1994) 
и др. съобщават за неговото приложение. 
Walisku, (1981) препоръчва температури над 
60°С и под -10°С. Iarosz и Glinski, (1992) 
препоръчват температури над 44°С, като 
предупреждават да се следи за състоянието на 
восъка на питите. Същите автори твърдят, че 
под +15°С развитието на молците рязко се 
забавя, при температура под +10°С спира 
развитието на всичките им форми, а когато 
стойностите спаднат до -3°С за 48 ч., 
възрастните пеперуди загиват, а ларвите 
престават да се хранят. Летално на всички 
стадии на развитие на восъчните молци 
действа температурата под минус 10°С. По 
тези причини, са разработени методи, при 
които питите и восъчната суровина се 
прекарват през тунел за дълбоко замаразяване.  
Високата температура (45°С и повече) се 
постига сравнително евтино и безопасно 
когато се касае за обработка на восъчна 
суровина предназначена за претопяване. 
Вощината се поставя в полиетиленови чували 
и те се излагат на пряко слънчево греене за 4-5 
часа. За това време температурата в тях се 
покачва дори над необходимата и убива 
насекомите в различните им стадий.  
(2) електрическо поле. Методът е патентован 
от Кондратьев, Дегтярев и Соловьев (1985) 
и се използва на въздействието на 
електрическото поле върху формите на 
развитие на восъчния молец. Методът е лесно 
приложим тъй като се използва армировката 
на питите с пчеларска тел и с общи подаващи 
клеми от стелажите, се подава електрически 
ток на армиращата тел, а през другия край на 
армировката се затваря електрическата верига. 
Използва се източник на прав, нисковолтов 
ток. 
(3) ултразвук. Известно е че насекомите 
притежават изключителна чувствителност към 
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определена гама на ултразвуковия спектър на 
шума. В Затворени помещения или 
определени обеми лесно може да се подаде 
звукова вълна с определена честота, която да 
въздейства летално на формите на восъчния 
молец.. Подобен метод предлага Tesla, (1985) 
който е определил леталните граници на 
въздействието на ултразвука за унищожаване 
на восъчните молци . 
(4) гама-лъчи. Известно е леталното 
въздействие на гама-лъчите върху 
биологичните обекти. Те се прилагат успешно 
за убиване на болестотворни патогени, 
вредители и др. биологични обекти. 
Неудобството се състои в това, че е 
необходимо да се поддържа скъпоструващ 
източник на гама лъчи. Трудно се прилага за 
големи количества и обеми на заразени 
обекти. Въпреки това някои автори като Iarosz 
и Glinski (1992); Colter (1995) съобщават за 
възможното прилагането на гама-лъчите, като 
средство за борба с восъчния молец във 
всички негови фази от метаморфозното му 
развитие. 
 
ІІІ. ХИМИЧЕСКИ СРЕДСТВА 
Те биват такива с летален (1) и с (2) 
репелентен ефект. 
1. Химически средства с летален за 
восъчните молци ефект. 
Средствата от тази група се използват за 
дезинсекционна обработка чрез фумигация, 
при зареждане на складовите помещения и 
след това за периодично третиране през 
двадесетина дена. Третиране е наложителн о и 
при всяко откриване на живи пеперуди, или 
ларви на молеца.  
1.1. Серен диоксид. Той се отделя при 
изгарянето на елементарна сяра, Walicki 
(1981). Механизмът на действие се заключава 
в образуването на сериста киселина от 
взаимодействието на серния окис с водата от 
телата на молците, която им действува 
летално.  
На практика, обгазяването се осъществява чрез 
изгаряне на сярата в глинени или ламаринени 
съдове, в които предварително са поставени 
добре разгоряни въглени. Възможно е 
използването на ел. котлони, канталови 
нагреватели или подобни средства. 
Препоръчваната доза е 50 g сяра за 1 m3 от 
помещението. 
Някои от недостатъците на метода са:  
1.Полученият серен двуокис не действа върху 
яйцата на восъчните молци, поради което се 
налага повторно третиране след 7-10 дена. 

2.Сярата гори като разливаща се стопилка, с 
отделяне на голямо количество топлина и тя 
заедно с разгорените въглени, при 
невъзможност за пряко наблюдение, създава 
опасност от възникване на пожар. 
3. Не се препоръчва за обгазяване на пити с 
мед и прашец. 
4.0бгазяване със серен диоксид е по-трудоемко 
и по-рисково, когато питите са складирани в 
магазини или корпуси. 
1.2. Формалин. Той се излива в плитък съд, 
който се поставя под рамките на плътно 
затвореното помещение или колода от 
заредени с пити корпуси, (Эгошин, 1998). 
Формалинът освен това притежава и 
дезинфекционно действие срещу спорите на 
N. apis. 
Недостатъците на използването на формалин 
се свеждат до следното: 
1. При неправилна манипулация и попадане на 
количества от него върху кожата на пчеларя, 
довежда до различна степен на частична 
некротизация. 
2.За трайното му и равномерно изпарение е 
необходима сравнително висока температура.  
1.3.Фостоксин. Една таблетка обгазява 
успешно пространството заето от 10 кв. метра 
питна площ. Таблетките се поставяш на лист 
хартия ПОД рамките и те реагирайки с влагата 
от въздуха отделят фосфороводород. На 
мястото на таблетките остава сивобял прах- 
алуминиев хидрат, който е слабо токсичен. 
Така обгазени питите през есента, могат да 
останат непокътнати до пролетта. Двадесет и 
четири часа след третирането, при добро 
проветряване питите могат да се поставят в 
кошерите. 
За унищожаване на молци във восъчна 
суровина и вощина, се предвиждат 2 до 
3 таблетки на 50 кг суровина. 
Работата с тези препарати изисква специална 
подготовка и внимание, тъй като са токсични 
при вдишване. 
1.4.Формалдехид - прилага се в 40% 
концентрация, 650 ml за 1 m3, за 200бр пити 
(Эгошин, 1998). 
1.5. Смес от формалин и калиев 
перманганат. Калиевият перманганат в 
случая цели ускоряване на процеса на 
изпарение. Препоръчвната доза е 50 g 
формалин и 25 g калиев перманганат, 
(Неделчев, Генчев, 1991). 
1.6. Ледена оцетна киселина. Третирането се 
прави двукратно, през 10-12денонощия, в доза 
200ml на 1 m3, с експозиция 4 денонощия, 
(Walicki, 1981; Смирнов, Акопян, 1987; 
Эгошин, 1998).  
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Върху памук или порьозен парцал се изливат 
20 ml киселина с концентрация 80-90%, 
поставя се върху горните летви на питите и се 
затваря съхраняващия питите обем. След 8-12 
дни третирането се повтаря. Парите на 
ледената оцетна киселина имат 
дезинфекционно действие на питите по 
отношение на приичинителите на аскосфероза 
и нозематоза. 
1.7. Търговска мравчена киселина 
(Смирнов, Акопян, 1987; Эгошин, (1998), в 
доза 0,2 kg на 1 m3, с експозиция от четири 
денонощия в доза 2 l/1 m3. 
1.8. Обгазяване с ацетонови пари. Използват 
се 100 ml ацетон (за 10-12 пити), като се 
наливат в разлат съд, който се поставя ПОД 
питите, (Смирнов,, Акопян, 1987).  
1.9. Метилбромид - 80g/ m3  за 48ч. при 
съхранение на вощина, (Смирнов,, Акопян, 
1987). 
1.10. Смес от една част етилов окис и една 
част метилбробид (газ ОБ). Дозата за 
обгазяване с тази смес е 50g/m3 в специална 
камера. Продължителността на обгазяването е 
10ч при 15°С и персоналът задължително е 
екипиран с противогази. Хората, които 
извършват тази манипулация задължително 
трябва да е екипиран с противогази. 
1.11. ОКБЗМ газ. Обгазяването се извършва в 
доза 50 g/ m3 в специална камера или малки 
изолирани помещения. Продължителността на 
обгазяването е 10h при 15°С и също се 
извършва с противогази. 
1.12. Етиленбромид. Той е летален за всички 
метаморфозни форми на молеца. Използва се в 
концентрация 20g/m3 при 10°С за 24 h, 
Walicki, (1981). 
1.13.Монохлорбензол. Този химикал се 
използна в разреждане 500:1 /т.е. 60 ml от 
препарата за 30 m3 от помещението. 
Третирането се извършва двукратно през 4 – 4 
седмици.  
1.14.Парадихлорбензол- в доза 85 g на 
5 магазинни корпуса с по 10 пити 
(Эгошин,(1998). 
1.15.Тетрахлоретан- прилага се в разреждане 
1000:1, двукратно през 2-3 седмици.  
1.16. Хексахлоретан- използва се в 
разреждане в 1000: 1, двукратно, през 3-4 
седмици. 
1.17. Смес от сероводород и карбонеум 
тетрахлоратум, в съотношение 1:4 и по 
320g/m3 . 
1.18. Етиленов оксид. Придставлява бяло 
кристално вещество, което сублимира лесно, 
но е взривоопасно. 

1.19. Обгазяване с въглероден диоксид, 
(Смирнов,А.М.; Акопян, Л.Н.,1987; Эгошин 
Р.(1998), еднократно в доза 7 kg на 1 m3. 
1.20. Тимол. Препаратът действа летално на 
ларвите, когато те напускат ходовете си в 
питите преди какавидиране, както и на 
възрастните форми, (Микитюк, Коржова, 
1982). Обработваните пити трябва да се 
проветряват 48 h преди поставянето им в 
кошерите.  
Черкасова, Мащенко, (1981) са изпитвали и 
металилхлорид, и воден разтвор на амоняк 
също с много добри резултати . 
Делиций и Бензол успешно са били 
прилагани от Эгошин,(1998). 
2. РЕПЕЛЕНТИ - химични средства, 
притежаващи отблъскващ за молците ефект. 
Към тях спадат различни етерични масла, 
съдържащи се в цветовете на редица растения- 
мента, риган, пелин, лавандула, орехови листа 
и др. Самостоятелното им използване е преди 
всичко с превантивна цел и като цяло са с 
несигурен ефект. 
Пчеларският институт в Доле, Чехия, 
съобщава, че е открито ново средство против 
восъчния молец, което отстранява успешно 
този вредител, като не пречи на пчелите и не 
оставя вредни вещества във восъка и в меда. 
Средството се нарича Stafex и действа на 
принципа на осъществяване на оцетно-кисела 
ферментация с отселекционирани щамове. 
Прилага се, като шишенце с препарата се 
поставя на дъното на шкафа или 
конфигурацията от корпуси, в които са 
складирани рамките с восъчни пити (I-net) 
 
ІV. БИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ 
Биологичните методи за борба с восъчния 
молец са едни от най–съвременните, които в 
бъдеще вероятно ще намират все по-голямо 
приложение. Те са лесно приложими и не 
оказват вледно влиание върху хората, които ги 
прилагат в сравнение с химичните методи.Те 
се базират на използване на някои 
(1) естествени врагове на молците, както и на 
(2) специализирани микроорганизми, и 
(3) феромони. 
(1) естествени врагове на восъчния молец.  
Естествени врагове на молците са пчелите 
работнички, осите, някои бръмбари, мравките, 
книжния скорпион и др. (Гробов, 1989). На 
базата на тези и други биологични особености 
са разработени способи за унищожаването им. 
Използването на пчелите работнички е 
разпространен, екологично чист и сравнително 
сигурен начин на запазване на питите 
(Димитров, 1977). При него, при 
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многокорпусните модели кошери, през 
пролетта, след затопляне на времето, под 
корпуса с основното семейство се поставят 
един или повече корпуси с пити за съхранение. 
Двата корпуса се изолират един от друг с 
проходима преграда. Тази преграда осигурява 
запазване на микроклиматичния режим в 
пчелното гнездото, предоставя оптимален 
температурен режим за летящите пчели и 
едновременно с това, гарантира опазването на 
питите от молеца.  
Друг, естествен враг на молците са мравките. 
Пчелари практици съобщават, че поставяли 
поразени от молци пити в корпуси или 
магазини върху мравуняци. По техни данни, 
само за 1-2 ч. питите бивали почиствани от 
ларвите и какавидите, (Василев, 1977). 
(2) Специфично патогенни микро-
организми. Те могат да причинят масова 
смъртност сред молците и са напълно 
безвредни за хората и пчелите. Такива 
препарати са създадени от култури на Bacilus 
turingiensis. Досега са разработени повече от 
двадесет вида от тези биологични инсектици- 
ентеробактерин, (Черкасова, Мащенко, 
1981), сертан- на основата на Bacilus 
turingiensis var. airawa, серотип VІІ, (McKillup, 
Brown, 1991), (Iarosz и Glinski, 1992); делта 
ендотоксин (McKillup, Brown 1991), 
българският препарат В-401 и др. 
Освен това, тъй като токсина на Bacilus 
turingiensis е абсолютно безвреден се правят 
опити да се произвеждат восъчни основи 
които да го съдържат.  
Използват се и други микроорганизми. 
Например, единичния ендопаразит Apanteles 
galleriae и груповият ектопаразит Brakon 
hebetor, поддържат ниска степен на инвазия, 
(Iarosz и Glinski, 1992). 
Друг биологичен фактор за борба с восъчния 
молец е неговия ентомофаг Dibrachus cavus,, 
както и т.нар. биоинсектициди. Те са на 
основата на вируса на ядрената полиедроза, 
(Iarosz и Glinski, 1992);  
 (3) феромони. С откриването на феромона 
бомбикол се полага начало на биологичната 
растителна защита. Той се използва за направа 
на уловки, които да привличат мъжките 
пеперуди и по-този начин да не могат да 
оплождат женските. По този начин те не могат 
да снесат оплодени яйца, (Кашина, Зозуля, 
1992, Colter, 1995) . 
 
V. ЗАБРАНЕНИ И ВРЕДНИ ЗА ПЧЕЛИТЕ И 
ЧОВЕКА СРЕДСТВА 
Нафталин. Репелент с не особено висока 
ефективност, преминава чрез поглъщане въвв 

восъка на питите в меда и е с категорично 
установено вредно влияние върху човека - 
доказано канцерогенно въздействие; 
предизвикващо хромозомни нарушения в 
ядрото на сперматозоидите и ембриотропен 
ефект. При продължително въздействие 
предизвиква катаракта и възпаление на очния 
нерв. 
Камфор - преминава във восъка изграждащ 
питите и променя естествения аромат на меда. 
Натриев хлорид. Според опит на някои 
пчелари практици, готварската сол се внасяла 
върху питите за съхранение чрез поръсване 
или чрез пулверизиране на разтвор. Този 
способ обаче, налага качествено измиване, 
поради реален риск от остатъчни количества 
натриев хлорид, за който се знае, че в 
концентрация над 0,03% предизвиква 
съкращаване продължителността на живота на 
пчелите. 
 
 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Ангеловски Г., Пчеларство, 1994,-92,№1.-
с.24. 
2. Василев Р. Пчеларство 1977, №6. 
3. Эгошин Р., Как убуреч соты от моли, Укр. 
пасiчник-1998, №8.-с.27-28. 
4. Кашина А.Ю., Зозуля А. 
Л.,Фармакологические и токсикол. аспекны 
применения лекарств. веществ в 
животноводствсве; Матер. Всес. Науч. 
Конференция..-М., 1992.-с147-148. 
5. Кондратьев Г.Л., В.И. Дегтярев и В.Г. 
Соловьев; Устройство для хранения 
пчелиных сот. Марийский политехн. 
институт.Ас.1144669,СССР.Гос. комитет 
СССР по делам изобрентений и откритий от 
15.03.1985. бюл№10.  
6. Микитюк В.В., Коржова А.Н., 
Пчеловодство, 1982,№3,16-17. 
7. Неделчев Н., Генчев И., Восъчните молци 
и борбата с тях.Пчеларство, 1991.-89.-№11-12.-
с.11-12. 
8. Смирнов,А.М.; Акопян, Л.Н., Вопросы 
вет. токсикологии, ентомологии и 
дератизации. Пчеловодство,1987:48-57. 
9. Столбов Н., Борба с болезнями и 
вредителями, Пчеловодство,1996,.-№6.-с18-20. 
10. Хупавы, Ю.И. Ловушки для восковой 
моли,Пчеловодство1985,№9,14-15. 
11. Черкасева А.И., Мащенко В.А.,Как 
боротся с восковой молью. Пчеловодство 
1981,№9,14-16. 
12. ChmielewskiW., Pohorecka K. Barciaki-
szkodniki plastrow i wosku. Pszczelarstwo .-
1991.-42,№12.-с.9-10. 



NEW KNOWLEDGE JOURNAL OF SCIENCE ISSN 1314 -5703 

ANNIVERSARY INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND APPLIED CONFERENCE – UARD, BULGARIA 222 

13. Colter D.Those pesty wax moths. Amer.Bee 
J.-1994-134,№12-с.824-826. 
14. Colter D. Those pesty wax moths. Amer.Bee 
J.-1995-135,№2-с.121-122. 
15. Iarosz I. и Glinski Z. , Strategies for control 
of the greater wax moth. Apiacta.-1992.-27,№3.-
с.86-93. 
16. Mangum W. Early methods of wax moTh 
control.Am.Bee J.,1989,129,1:30-32. 
17. McKillup S.C., Brown D.G. Evaluation of 
formulation Bacilus turingiensis against wax moth 
in stored honewcomb. Austral. J. Exp. Agric.-
1991.-31,№5.-с. 709-711. 

18. Tesla B., Spora sumij evanje voskovih 
moliaca, Pszczelarstwo,1985.  
19. Walicki I., Poziskivanie wosku- staly 
problem naszego pszczelarstva. 
Pszczelarstwo,1981, 32,№12, 17-18.  
20. I-net: 
http://www.agro-
consultant.net/zhivotnovadstvo/pchelarstvo/25
80-успешна-борба-с-восъчния-
молец.html#ixzz1uwm2WQmC 
 

 


	sbornik-konferenciq-final 219
	sbornik-konferenciq-final 220
	sbornik-konferenciq-final 221
	sbornik-konferenciq-final 222
	sbornik-konferenciq-final 223
	sbornik-konferenciq-final 224

